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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 108     800,0 /-1 200,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím új 2. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    2
Az első szegedi határátkelő megnyitása Délvidék 
felé

1     200,0 /+1 200,0 m. kiadás/

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

Szükség lenne a Szeged (Kübekháza)- Rábé határátkelő megnyitására, mivel a Bánát stratégiai
csomópontja  lehetne  az  új  határátkelő.  A szegedi  közigazgatást,  a  vajdasági-  és  a  temesi
Bánságot úgy tudná összefogni ez a határátkelő, hogy a Magyarország felé irányuló közlekedést
felgyorsítaná és magyarság megmaradásának az érdekeit is jobban kiszolgálná. Szükséges, hogy
a  tervezett  határátkelővel  párhuzamosan  egy  összekötő  út  is  elkészüljön  a  Szeged-Szőreg
irányába tartó főút irányába. Meglátásaink szerint, ez a beruházás mozgásba hozná a jelenlegi
Romániához  tartozó  magyar  lakta  településeket  is.  Egy rég  nem használt  útvonalon  lehetne
közlekedni  Bartók  Béla  szülővárosába,  Nagyszentmiklósra  Szeged  (Szőreg)-  Kübekháza-
Óbeba-  Óbesenyő  útvonalon  keresztül,  míg  Délvidék  irányába  az  egykori  járásközpont
Törökkanizsa is gyorsabban megközelíthetővé válna.
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